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HÉTFŐI NAPLÓ
Alexejevics emigráns orosz nagyherceg megszöktetett milliárdos ékszereivel egy előkelő lipótvárosi szépasszonyt

A féri körözőlevél kibocsátását kéri a szökevények ellen 
Magándetektívek izgalmas hajszála és vasárnapi nyomozása 

Bűnügy egy érdekes szerelmi regényből
Két nap óta a főváros előkelő tár

sadalmi köreit két nagy magánnyo
mozó irodát s a mai hétfői papon 
minden bizonnyal már a főkapi
tányság1 bizalmi osztályát is olyan 
páratlan érdekességu, szenzációs 
ügy foglalkoztatja, amelyhez ha- 
Isopló csa kevés fordult elő az 
utóbbi évek botránykrónikájában.

Az ügy középpontjában egy is
mert lipótvárosi úriasszony áll, fő
városi nagyvállalkozó felesége, akit 
\két nappal ezelőtt regényes keretek 

■ közt megszöktetett az ura mellől egy 
emigráns orosz nagyherceg. A ma
gándetektív irodák két napi lázas 
nyomozati tevékenységükről 
tettek közlést a férjnek, aki 
tettel arra, hogy felesége a 
alkalmával nemcsak összes 
ékszereit, vagyontárgyait s

szony ezúttal mindsürübben volt 
együtt látható a világhírű st. mo
ritzi téli sporttelepen, a korcsolya-, 
bob- és tobogánversenyek alkalmá
val. A bob-versenyek utolsó ver
senynapja közelgett már, amikor 
K. I. budapesti irodájából táviratot 
kapott, amely őt halaszthatatlan*' 
üzleti ügyek miatt h(izaszólitoit(i.‘.------ ------ reinivia lexeiouvu
Az asszony viszont .dós jntau- a,M tudomására
val meg nelumy napig St. Mórit*. . .. VÍ|lósjÍ!,. csl,

most 
tekin- . 
szökés ’ 

saját 
v..-, ____ __ _ ruháíí

hanem a féri vagyonának egy ré- 
szét is magával vitte, a mai napon 
a főkapitányságon is jelenest tesz 
az fljwről körözőlevél kiadását 
kérve a csábitó nagyherceg s a 
megszöktetett feleség ellen.

A Hétfői Napló munkatársának 
teljesen megbízható forrásból sike
rűit a szenzációs ügy összes részié- 
teít megtudnia, arról a következők
ben tudósít:

Ismerkedés a st. morUxi 
sportestélyen

Mintegy másfélévé annak, hogy 
a dúsgazdag budapesti lipótvárosi 
nagy vállalkozó, K. I. és fiatal fele
sége. aki nemcsak szépségéről, ha
nem szellemességéről is híres Buda; 
pest előkelő társaságaiban, a felső 
helyén St Moritzban

egy sportmulatsác alkalmával 
megismerkedett C. Gavril Ale
xejevics orosz nagyherceggel, 
aki az oroszországi kommuniz

mus elől külföldre emigrált.
A sportmulatságon az elegáns, 

szép és szellemes lipótvárosi un- 
asszony többször táncolt a fess, da
liás termetű, érdekes arcú, orosz 
cári dlszegyenruhát viselő nagy
herceggel.'

fi családi háromsxÖB
.1 fiatal nagyherceg s az ugyan

csak még nem idős pesti uriasz-

bán maradt.
Ezalatt a néhány nap alatt ál
landóan együtt látták K. I.-nét 
C. Gavril Alexejevics nagy

herceggel.

ami St. Moritz társasági köreiben 
élénk feltűnést keltett.

Újra együtt a Riviérán
A st. moritzi szép napok után 

nemsokára visszajött K. I.-né Bu
dapestre, azután rövidesen a Rivié
rára utazott a házaspár. A monte- 
carlói kaszinóban azután megle
pődve látta a férj, hogy st. moritzi 
ismerősük szintén a Riviéra napsü
téses ege alatt keres üdülést. A ba
rátság itt sem változott meg, sőt 
annyira folytatódott, hogy

a férj ezer dollár kölcsönt bo
csátott a nagyherceg rendelke

zésére.

A férj ezekután két magúndetefotiv- 
irodát bízott meg az ügy nyomozá
sával. A magándetektívek egye
lőre annyit állapíthattak. meg, hogy 
a csábító és az ügyes trükkel meg
szöktetett asszony,

állítólag már útban vannak 
Déí-Amerika felé.

Tekintettel arra, hogy K. T.-né 
nemcsak közös..szerzemény bői szár
mazó milliárdos értékeket, hanem 
férje egyedüli tulajdonát képező 
vagyontárgyakat is vitt el magával 
K. 1. még a mai, hétfői nap folya
mán a különös ügyben a főkapi

tányságon bejelentést tesz, bizalmas 
! nyomozást és felesége s a nagyher- 

adását kéri.
i Román Kálmán

Rablógyilkos merénylet 
vasárnap éjszaka az érdi 

' országúton
Budapesti detektívek keresik a támadót

nagyösszegű készpénz, valamint 
horribilis összeget reprezentáló

/ értékpapírjai eltűntek az író
asztal fiókjából.

Megdöbbenve cs tanácstalanul állt 
percekig, míg végül eszébe jutott, 
l)ogy anyósa bécsi lakásán kellene, 
érdeklődni.

Felhívta telefonon Bécset s ekkor 
__ .______ ‘..,1 a meg

lepő valóság: felesége csupán pár 
percnyi látogatást tett Becsben 
édesanyjánál aki nem is beteg s aki 
nem is küldött táviratot Pestre. Az 
asszony férje számára zárt levelet 
hagyott édesanyjánál. A levélből 
ugyanis K. I. megtudta, hogy

felesége C. Gavril Alexejevics \ceg‘ elleni azonnali kőrözőlevél ki- 
orosz nagyherceggel ismeretlen

helyre szökött.

Vakmerő rablógyilkos merénylet 
történt vasárnap éjszaka Nagyté
tény és Diósd község határában el- 
liuzódó örszág utou.

Ring Éva 25 éves varrónő szom
baton a késő esti órákban eltávo
zott szüleinek Érd községben levő 
lakásáról, hogy Mahler Teréz nevű 
barátnőjét, aki Diósd községben la- 
kik, elkísérje. A két leány az or
szágúton haladt, mikor az út mel
letti cserjésből előugrott egy fiatal
ember és rákiáltott a lányokra:

Álljatok meg!
A két lány rémületében hirtelen 

megállt. A fiatalember pedig hirte
len Ring Évához ugrott és a kezé
ben levő nagy konyhakéssel

hasba szúrta a leányt.
A szerencsétlen leány hangos si

kollyal összerogyott, barátnője pe- 
1 dig futással igyekezett elmene
külni. A támadó ekkor felkapta az 
élettelenül fekvő Ring Éva redikül- 

I jét és

a bokrok között eltűnt.
Á járpXelők csak a késő éjszakai 

órákban akadtak’rá áz eszmélő:le
nül fekvő, llins Évává,' akit D:ósd 
községbe szállítottak, majd fölhoztak 
a fővárosba, ahol a telepuccai kór
házban megállapították, hogy a

a szerencsétlen leány súlyos sé- 
' rülést szenvedett és felépülésé

hez nincs remény.

Vasárnap Ring Éva eszméletre 
tért. Kiszállt hozzá a rendőri bi
zottság, amelynek a lány elmon
dotta, hogy

támadója 30

Ax asszony elmegy és vele 
ax éksxerek is

így érett lassan a szerelmi re
gény. A férjnek a családi drámák 
örök szabályához híven nem tűnt 
fel az sem, hogy az asszony sűrű 
egymásutánban utazik Becsbe, hogy 
az osztrák fővárosban lakó édes
anyját meglátogassa. Négy nappal 
ezelőtt is azzal lepte meg az asz- 
szony, hogy táviratot kapott nngy- 
beteg édesanyjától, melyben Becsbe 
hívja. K. I. érzékeny búcsút vett 
feleségétől, aki hatalmas bőröndök
kel felpakkolva útnak indult.

Szombaton reggel azután bekö
vetkezett a bonyodalom, amely rög
tön a megoldáshoz vezetett. K. I. 
Íróasztalában rakosgatva észrevette 
hogy 

I a felesége és a saját ékszerei,

fő 4 órakor maf íijilffl m aHungária oőzliirdfi. Oahány a. ti

év körüli fiatalem
ber.

ritiküljében ötszáz-Az elrabolt ......
ezer korona volt. A kihallgatás után 
Ring Éva Vfjból elvesztette az esz
méletét. A leány vallomása után a 
főkapitányságról detektívek men
tek ki Érd községbe, ahol erélyes 
nyomozás folyik a rablógyilkos me
rénylő után.
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Jelentkezett e$y tanú, 
aki ismeri Rshmann zongoragyáros 
és Boros gyérigazgató gyilkosait 
Egy orom uccal pincében van elásva állítólag Reismann 

Jakab hoftiecte — UJ nyomozást indít a rendőrség 
A parlamentben váratlanul megint 

wóváleszik a Somoaill-Hacsó gyil 
kossúg eddig felderítetlen bűnügyét 
t, követelik, Jiogy most már végül 
fejezzék l>e a két éve húzódó nyo
mozást. Valószínű ez adhatott im
pulzust annak az embernek, akt

bejelentést tett a rendőrségen 
és ügyészségen,

hogy két rablógyilkosságban, ame
lyek nz atrocitások koréhoz tartoz
nak, jelentős adatokkal tud a rend
őrségnek segítségére lenni. A beje
lentés a szornöm emlékű

Reismann Jakab zongoragyáro. 
és Boros István bútorgyárra 

leltünéeére és meggyilkolására vo
natkozik.

Hogy mi V»n • Bejelentésben, er
ről semmi nem szivárgott ki, Csak 
éppon annyit lehetett megtndni, 
l'líogy.
I A Reismann- és Boross-ügy 

jegyzőkönyvei, amelyek az 
ügyészségnél feküdtek, most 

» mind visszakerülnek a rendőr
ségre,

L Még a közönség élénk' cmlék'eeefó- 
Sion élhet az egymáshoz hasonló két 
hüiriigy, amely évekig foglalkoztatta 
la hatóságokat ée a nyilvánosságot. 
l*Jloros István bntorgyáros a Gelb M-. 
(és Fiai, Llpót, körút 2. szám alatti 
■bfrtOrgyár és ~ bútorüzlet .vezetője 
agy kópiróffiSBai pjulatóhelyjől tűnt 

Akkoriban
egy különítmény embereit gya- 
iinsitottákHiöros aieggyilkola- 

sávaL

I ,llci«mann zöngotagyártísaal isme
retlen emberek itnitőlff/j nam/obb 
Ps.izefrii vén^l 'riljcttek f el vele az 
tizZefébóf, asrítfárí Idraböltáli éx meg- 
fíjnlkolták. A holttestére évek hdsz- 
Wztí során sem lehetett jJáakadnL.

A'.■meggyilkolásával Dósai. Mol
nár Jánost és a Kovács-fivére

ket gyanúsították,
okik nemcsak a rendőrség, de a vize- 
Igálóbiró fogságában is voltak. Nem 
lehetett rájuk bizonyítani seramit 
ée szabadlábra kerültek.

Hogy mit tudhat a tanít, azt majd 
feltárják a rendőrségi jegyzőköny- 

Ivok, ha a nyomozás elindul és sze
niorba n érdekes, régi titkokat fog
nak feltánrL Feltárul

az oromuccai ház titka is ahova,

késő éjszaka egy férft kíséreté
ben látták belépni Rclsmaan 

zongoragyúrONt.
Ebből a házból soha többé nem 

táv.ozotí. Az első, majd a második 
nyomozás idején gyanú merült fel, 
hogy a ház közvetlen közelében

a csatornába dobták a meg
gyilkolt Reismann holttestét.

A mostani bejelentés azt állítja, 
hogy Reismann holtteste itt a

pincében van elásva, csak nem 
jó helyen keresték.

Ha a bejelentés nem fantazma
gória, úgy a detektívek újra felás
sák az oromuccai pincét, hogy meg
keressék a borzalmas titkot, azt a 
titkot, amely már amúgy is évekig 
foglalkoztatta a rendőrséget. A Btf- 
ross-gyilkosság részleteinek felde
rítése is izgalmakat igér, mert

a képiróuceai különítmény tit
kával került szembe a nyomozás.

Természetesen kellő óvatossággal 
kell fogadni a hirt, mórt a nsúlfban 
garmadával, érkeztek a rendőrségre 
bejelentések a ki nem nyomozott 
gyilkosságokkal kapcsolatban, de 
ezek a bejelentések javarészt .csak 
pletykákon épültek fel

Rassay Károly Szegeden 
kiengesztelődést hirdetett

számára.
— Nem vagyok a bosszú 

írása — mondotta Rassay — 
kiengesztelődést hirdetek, 
nemcsak a frankhamisítóknak, 
hanem azoknak is, akik a kor
mány elleni harcban kerültek 

börtönbe.
Ezután az adómérséklés, politikáéi 

jával foglalkozott, majd kijelen
tette, Kogy

sajtószabadság nélkül csak a 
panama virágzik, 

gyülekezési jog nélkül pedig nincs 
alkotmányos élet. Rassay beszéde 
alatt tányérsapkáé fiatalemberek 
közbekiabáltak:
- Telekit akarjuk haUanil
JAiro Rassay gúnyosan yálanörtt:
— Én mát iát éve szeretném hal

lani, mégsem sikerük
A tányérsaplcások em eiliall gát

iak.
Szakács Andor nemzetgyűlési 

képviselő a tiszta választásról be
szélt, Bródy Ernő pedig hangsú
lyozta, hogy az ellenzéknek nem
csak bírálónak, de alkotónak is kelfc 
lennie, hogy a romokból felépít
hesse az országot.

— Nem ellenzem', —- jttföndötfa 
Bródy —, hogy kegyelmet adjanak 
a frankhamisitóknak, de adjanak 
azoknak is, akiket ártatlanul üldöz
tek, akik soha nem vétkeztek és 
mégis bűnhődnek, akik nem kitün
tetést keerstek, csupán élni akartak. 

Dénes István a földreform prob
lémáját fejtegette. A' felszólalások 
után Mottolay Károly a közönség 
lelkije tapsai és éljenzése közben a 
balpárt szegedi szervezetét megala- 
kultnak jelentette ki.

Egyesüli; Balpárt vasárnapAz ------ - .
délelőtt bontott zászlót Szegeden, 
ahol ez alkalomból Rassay Károly 
vezetésével Szakács Andor, Dénes 
István és fíuslta Vilmos nemzet
gyűlési képviselők', valamint Bródy 
Ernő és Baracs Marcell jelentek 
meg. A Belvárosi Mozi helyiségét 
zsúfolásig megtöltötte a mintegy 
kétezer főnyi közönség. Mottolay 
Károly elnöki megnyitója után 

RASSAY KAROLY
szólalt? föl.

Kijelentette, liogy a b'alpárt jog
rendet, békét, haladást, szociális 
adórendszert és közgazdasági po
litikát követel. Foglalkozott a frank 
hamisítók részére adandó amnesz
tia kérdésével is és megállapította, 
h’ogy

a kormány évekig nem tett sem
mit, hogy a forradalom és el
len forrod alom bűnösei kién gesz

tel ődést nyerjenek.
Mcist aztán pár nappal a Kúria 
ítélete Sí tán megjelennek a hivata
los nyilatkozatok, amelyek am
nesztiát ígérnek a Irankhamisitók

polití-

de

Műso yem sál. . j.. . 
Fullower .........

Székács Jetaríózlaíása 
után keresik a bécsi Credit 

Lloyd informátorait 
Marlnovlch Jen* rSkapilány ha. 
sonl* Qgyekben szigorú eljárást 

igbr
Siő/cácn Károly rak, a Kommerilcller 

Béwachter szerkesztőjének éa a keres
kedők ellen indított porok adatait ki
szolgáltató tisztviselőknek letartóztatá
sával még nem fejeződött be a koreeko- 
dők érdekeit súlyosan veszélyeztető zug
lapok megrend szabály ozása.

A Commerciálische Bcobachtcr 
megszűnésével a helyzet biztos javulását 
várjak a koreskcdelnli körök, azonban 
elítélő hangon tárgyalják, hogy az illő-, 
tőkés hatóságoknak módjában lett volnál 
már hónapokkal ezelőtt elejét veauü a 
visszaéléseknek. Ez év áprilisában: 
ugyanis ankétot tartottak a köreeke- 
delml minisztériumban. Az ankét ered-4 
méllyé as volt, hogy

Jezsovlta államtitkár reudaletter- 
vezetet készített a Mteltudtaltfa! 
visszaélések ellen, ez a rendelet 
azonban még nem jelent meg, bár 

azóta fölosztandó telt «L ,
IHetékee helyen ugy látszik, nem ta-< 

Jalták sürgősnek a rendelet kibocsátását? 
amit végiil is a rendőrség helyénvalói 
eljárása és dicséreten erélye pótolt, j

A budapesti lap azóta megszűnt* m 
Credit Lloyd, amely a külföld előtt pew 
longérezte ki a magyar kereskedőket^ 
ma is megjelenik. A Credit Lloydról 
különben ugy tudják, hogy ezt SstffcdcS 
informálta. Ez azonban csak most fote 
kiderülni abból, hogy a lap uj száma! 
Székács letartóztatása után Is közöl-eí 
adatokat. Amennyiben kiderül, hogy d 
bécsi Credit Llogdot más tafinsnáltag 
akkor

a rendőrség eljárást indít aaak el
len, akik a hivatali titok megáért^, 
sével adatokat szolgáltatnak, vala- 

mint a megvesategetók elten is,
Az üggyel kapototatban

Marlnovlch Jenő de. főkapitány 
a következőket mondotta a HétfSi NapVi 
munkatársának: |

— Ha a kereskedők azt tapasztalják^ 
hogy a Ccnnmerzialische BcobachtcT, 
ügyéhez hasonlóan hitelrontást követ-i 
nek el velük szemben és feljelentést 
tesznek, a rendőrség szigorú eljártai 
indít )

Az ilyen adatot ugyanis csat híva- 1 
talon engedéllyel szabad kiszolgál-1 
tatai, engedélynélkMl kiszolgál
tatása tehát hivatalos titok meg- 
megsértésének bűntettét képezi és < 
az adatok elfogadója is részes a 1 

bűncselekményben. ]

ULUI1 I LULI1 vj, Vilmos császár út 35. szj 
TELEFONSZÁM: 968-55.

Megszűnik
szövet-, selyem- és mosóáruosztály a

Női gyapjükabát ..... 18.000
Hói gyapjumallény .. . . 88.000

Holczer Lajos nagyáruházában
Rákóczi út 18.

rumantÉle játékOjtrnsk patcnttiai'isnya 9 finn I Tenis flanel! mtr ■ . 1i.£>ooj
1, 2, 3, fizátnu ......  ... * ’ * 1

Fiú Sweatter 56,00! nRésziét. Nlnflen raktáron levő" áru rendkívül olcsó áron kerül eladásra, |Melée harisnya.
n látékámifoat szenzációsan olcsó árakon 20-áii kezdjük árusítani.

méter 12.500 K Puhakalap .... 
drbja 45.500 K Bokavédő .....

41.500 K ....
18.500 K Strappa-zoknl 
48.000 K Kockás zokni

jMűselyem harisnya^b^g.soo
11.500

riyapjúkasán ................. méter 38.500 K I Kék szövet, 130 cm.szeles méter G5.00 H<
Pepita szövet .............. ,. 16,500 K Tricotselyem 140 széles •>««/*» v
Hollandi kabát kelme, 140 cm. v-s—t-   i.—.t

széles .................... „ 116.000
Kockás koBZtumo kelme, 130 cm.

széles „ 59.000
Férfi ruhára való nehéz

szövet, 140 cm. . 78.700

| Zsinór barchcnd..........
K ! Bársony flanel! .........

’ Sehiffoii .............................
K : Leni epe dő l lü cm.............

I Lepedővászonrtmnit 146cm.
K Kanavász . ..

39.500 K
19.900 K
33.000 K
9.800 K

39.500 K
29.500 K
13.W K

Intett .............. .....
Férfi ing, 2 gallérral
Fiú ing.......... ........—
Alsónadrág, rövid ....
Hálóing .....>........-......

41.500 K Zsebkendő ....

í Nőt ing................
i Női hálóing .......
1 Kemény kalap ....

17.500 IC Fátyolliarisnya ..
39.5Ö0 K Mousselin-harisnya
82.000 K Őszi keztyű........ .

.. drbja 25.000 K 
__ „ 29.500 K 
___ „ 2.900 K

K 
K 
K 
K 
K

párja 4.900
. 8.500
„ 29.500
„ 16.500
» 17.500

*

BPe TELECOM: 982-85
JU
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decemberben választat
pártvezérek nyilatkoznak a Hétfői IVaplónaft 

a választások kávásáról és terveikről
A decemberi választás tűre pgyro ha- 

tározctlabb tormákat ölt. <W»iöös Ovula, 
a lajwdöpárt vesére. ,Mt a legutóbbi 
választásuk óta nunientíí? a loghlvatot- 
tabb yalasztás^^jíQ^értűnck tekintenek, 
H , ozz‘\J»u,í^‘álló lap vasárnapi számú- 

oldalún valósággal felhívást 
>ft'x pdrth íveihez és a képviselőjelöltek
hez a Választási szervezkedés megindi- 
Hása iránt. Minthogy ez a felhívás va- 
teörnap délelőtt politikai körökhon nagy 
feltűnést keltett, a Hétfői Napló munka
társa szükségesnek tartotta, hogy magát 
Gyulát kérdezze meg, honnan meríti a 
Választások- köz li kiírásának híréi, és 
miért tartotta szükségesnek kiadni vá
lasztási felhív Ásáll

GÖMBÖS GYULA, 
a fajvédőpárt vezére

u következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Hírforrásaimat — ami egészen 
természetes - - nem közölhetem a 
lU/ilváncssággal. Egyszerűen 
annak a ténynek lérögzítésére 
rí tkozom, hogy

u kormány magatartásából 
, vábbá a fővárosban és a vidé

ken általam személyesen ész
lelt techníkuí előkészületek 
alapján bizonyosra veszem a 

választások közeli kiírását
Minden okom meg van arra, hogy 
kijelentsem:

decemberben, 
nuárbau

Gömbös Gyula 
a docembori választások híréről, 
mint' az egyes pártok választási 
■készületeiről kérdést intéztünk vala
mennyi politikai párt vezetőjéhez, akik 
a következő nyilatkozatokat adták 
Hétfői Napló munkatársának;

ZSITVAY TIBOR, 
g nemzetgyűlés elnöke:

- A választások kiírásának

csak
szo-

to-

de legkésőbb ja- 
válasstás lesz! 
választási felhívásáról, 

yala- 
elő-

a

_____  __ ter
minusa pártpolitikai kérdés, amely
ről ón, mint a nemzetgyűlés elnöke 
nem nyilatkozliatom. Egyéni érzé
sem ebben a tekintetben az, hogy a 
választások kiírása nem tartozik az 
aktuális kérdések közé.

RASSAY KÁROLY 
az Egyesült Balpárt elnöke

— Nekem nincs semmi kifogásom 
a választások kiírása ellen, én csak 
azt az egyet akarom, hogy ez a vá
lasztás megkötöttségünk ellenére — 
amely megkötöttség a 'nyiltválasz- 
kájában az ajánlások körül felállí
tott akadályokban rejlik,

becsületes, tiszta választás 
gyen.

Erre nézve azonban azokból 
pásztóiatokból, amelyeket a

le-

a tá
lé 0-

utóbbi időszaki választásokon sze-fan. tessék, minket ez a választás
restünk, sajnos semmiféle reményt 
sem tudok meríteni.

HAJÓS KÁLMÁN,
kormánypdrti képviselő:

— Nézetem szerint a decemberi vá
lasztások kiírásáról szóló hírek csak d 
fantázia szüleményei. Júniusnál előbb 
nem lesz választás.

ugrón Gábor
— Pontos és megbízható informá

cióim nincsenek arról, hogy mikor 
lesz a választás. Józan ésszel csak 
két eset képzelhető el: vagy mind
járt a felsőházi törvény javaslat 
megszavazása után választat a kor
mány, hogy az újonnan összeülő 
képviselőház még idejében megsza
vazhassa az .1927—28. évi költségve
tést, vagy pedig csak tavasszal ke
rülhet sor a választásra, amidőn ezt 
a költségvetést a jelenlegi nemzet
gyűlés már törvényerőre emelte.

PAKOTS JÓZSEF
— A választások közeli kiírását, hir 

szerint,
Klebelsherg Kunó gróf kultuszmi

niszter ur forszírozza,
: azzal, hogy a választások revén a fajvé
dők nagyobb számmal kerüljenek a nem
zetgyűlésbe, és az cgyslgesjjárt lobogója

sem fog készületlenül találni.

PETROVÁCZ GYULA 
kormányttámogató keresztény pár ti 

képviselő:
— Értesüléseim szerint a válasz

tások terminusa: december 10—15.

MESKÓ ZOLTÁN 
kor má n ypá rti kép viselő:

— A mielőbbi választás híve vagyok. 
Arai a hírek valódiságát illeti erre 
nézve az u véleményein, hogy

Bethlen 
annyira 

saját

a választások terminusát 
titokban tartja, hogy még 
magának sem árulta el.
NAGY VINCE

a Kossuth-párt elnöke:
Bethlen miniszterelnök válasz
terveiről a jövő héten a felső

javaslat, vitájában elmon-
tási 
házi 
dandó beszédemben Zc fogom rán
tani a leplet.

A választás ? Bethlen István 
gróf kezében nem cél, hanem 
eszköz, egy titkos terv megvaló

sítása érdekében.
Ezt a titkos tervet ismertetni fo
gom beszédemben. El fogom mon
dani, hogy mire akarja Bethlen a 
választást eszközül felhasználni.

Ezok a nyilatkozatok, bár egyrészük
‘ , a vú-

zetgyülésbe, Cs az cgysegospart looogoja ilzck u nyiiuiKozaios, uar e; 
alatt Í3 annyi fajvédő érzelmű egyén | bizonytalansággal tapogatózik, .. ... 
jusson mandátumhoz. hogy /frUiíen • lasztások terminusa kérdésében,' két ség- 
orthodox-szabadelvü irányzata mcjori- 
zdlható legyen.

reméli Klcbolsberg elérhetni 
neki megfelelő többség utján 

a kormányelnökséget.
Klebelsberg kultuszminiszter ezt a szá
mítását arra is építi, hogy Bethlen mi
niszterelnök ném érvényesítheti a vá
lasztásokon olyan mértékben a maga 
akaratát, mini elfogy szeretné. .4 köz
igazgatás ugyanis szaturálva van faj- 
vcdü-érzelmü tisztviselőkkel, akik még 
a kormány hivatalos jelöltjével szem
ben is, a nem. hivatalos egységespártia
kat (értsd: fajvédőket) segítené a mán- % 
dátumhoz. Az ellenzék ezzel szemben 
készen áll u harcra, és ha kifogásolja is 
a téli terminust, ez tisztán a \ 
polgárok miatt történik. Ha a kormány 
azt hiszi, hogy a téli választással az ’ 
lenzék esélyeit csökkenti, ezzel csak

rávilágít a saját gyengeségére.
Úgy látszik, mesterkedésekre és trük
kökre van szüksége, hogy megakadá
lyozza az ország igazi közvéleményének 
megnyilatkozását

SZABÓ IMRE
szoe iáldcmokraia képvi  s el ö:

— Mi azt a hírt, hogy a kormány 
már decemberben választatni akar 
ugratásnak tartjuk. Ha mégis akar,

Igy 
egy

NEUMANN M

Átmeneti kabát 1.150.000
Téli kabát . . 1.800.000
Szörmebekecs . 2.000.000
Városi bunda . 4.800.000
Sofőrbunda . . 3.500.000

felenné teszik, hogy minden párt szá
mol a választások közeli kiírásának való
színűségével. Gömbös Gyula választási 
felhívása és nyilatkozata pedig való
sággal mementó az ellenzéki pártoknak; 
Bethlen* decemberben választani akar,

Rátkai Károly dr.

Ismét letartóztattak
'hároro dstektiveí zsarolás 
és gyanúja miatta I

Az idegeneMendrzés atkáiból
I. A. főkapitányságon az utóbbi idő
ben, a detckfivtestüret körében 
több olyan nyomozás is folyt, amely 

„széles körökben feltűnést keltett. A 
'vezetőségnek ezzel az volt a célja, 
1 1.    _ .1 — 2 1 . .r 4- <-• I í ■ 1 r, 4- i/.ll I VII Ol'<1 íválasztó-Jkogy a detektívtestület jóhírnevét 

kormány csorbíttatlauul megőrizze és meg-
el-

Gyomorégés ellen
Iliin

7akaiBl»scz«rl«l- 

pAias.börrcpndás 

var- *« hJlör.fólo 

kiOléseh «1l«w

ww Gyomorégés el!<

5£ ■»

FOSPOR
Fehéríti és 
konzerválja 
a fogakat

*
Fertőtleníti 
a szájüreget

h'apleftgés és 
szélkifúvás ellen 

.Shlp*
Vaselint 

hasintljon 
BudapestTöltii Dr. Budai Emil Rt

Kopható tataion gyógyazorlilt-ban, drogériában és Ulalszerlórbsn

■w

tisztítja egyes esetleg oda nem való 
elemektől.

Az egyik nyomozás az azóta szin
tén letartóztatásba került Schreiber 
László álhírlapíró feljelentésére 
indult és két detektív letartóztatá
sával ért véget.

Ugyanakkor azonban egy másik 
bűnügyi eljárás is folyt detektívek 
ellen, akiket zsarolásért jelentett 
fel egy budapesti nagykereskedő, 
aki a mai érvényben levő idegen
ellenőrzési rendeletek szerint ide
gen állampolgárnak számított, bár 
30 év óta lakik Budapesten, adót 
fizet és nagy vállalat élén all, de 

; annakidején elmulasztotta a honos
ságot megszereti.
j Mulasztásának mest jelentkeztek 
súlyos következményei. Megjelent 

'nála egy detektív és beidézte a fő
kapitányságra, az idegenellenőrzési 
osztályra. Ott azután a legnagyobb 
megdöbbenésére értesült arról, hogy 
a régi mulasztás miatt kiutasíthat
ják az országból. Előadta egyéni 
; körülményeit és később igazolta is 
! okmányokkal, hogy mióta van Ma- 
! gyarországon. Egyben pedig beje
lentette a rendőrségen, hogy a to
vábbi esetleges kellemetlenségek el
kerülése végett nyomban intézkedik 
hogy a magyar honosságot ügy- 

; védje megszerezze számára. Addig 
Imeg is kapta a tartózkodási enge
délyt.
I Ezen közben történt, hogy a 
i Sclireiber ügyben letartóztatott Si- 
' poss detektív öccse, akit a főkapi
tányságon kis Siposs néven ismer
nek. megjelent a nagykereskedőnél 
ás azt mondta neki, hogy 

| kész a kiutasítás! végzés,

ki fogják tolojicolni, mert a rendőr
ség nem hajlandó megvárni, míg a 
belügyminisztérium a honossági ké
relmet elintézi.

— Zsidónak pedig meg se adják 
a honosságot — mondotta a detek
tív.

A nagy kereskedő kétségbe esett, 
amikor ezt hallotta és szorult hely
zetében 
nek.

Ez

pénzt ajánlott a detektív-

a pénzt — néhány milliót — • 
cl is fogadta.

az időtől kezdve a detektívEttől 
többször is megjelent a kereskedő
nél és állandóan pénzt kapott tőle. 
Időközben a nagykereskedő 
Időközben a nagy kereskedő 
kapta a magyar honosságot, de a 
megtévedt detektív mégis újból je
lentkezett és pénzt kért tőle. A ke
reskedő ekkor haladékot kért tőle, 
közben pedig

feljelentést tett ellene 

a főkapitányságon. Aipikor 
jelentkezett a kis Siposs, már 
jelölt pénzt, kapott. Hazament, ott 
már várta két kollegája, Patki Ko
vács és Nagy. Velük osztozkodott.

A figyelésükkel meghízott de
tektívek ezután rajtakütöttek,

a zsebükben megtalálták a megje
lölt milliós bankjegyeket és azután 
bevitték őket a főkapitányságra.

A rendőrségen mind a három d< - 
teklivet zsarolás és megvesztegetés 
miatt előzetes letartóztatásba he
lyezték és átvitték a királyi ügyész
ség markóuccai fogházába.

meg- 
meg-

ismét 
meg-

®"^n részletre...
készpénzárban 
elismert asztalosmesterek ké
szítményei (nem gyAri ám) 
Corvin - Bútorcsarnok
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Bethlen Itass 
í vasárnap msyny ítoíta 
a szociális Kongresszust 

' Vasárnap délelőtt nyitotta meg a Ma- 
jgyar Tudományos Akadémia dísztermé
ben Bethlen István miniszterelnök a köz- 
rgésztógügyi és társadalomtudományi 
országos értekezletet. A díszruháé rend- 
lőrök sorfala között érkező nagy és elő
kelő “közönség zsúfolásig megtöltötte a 
klélsznki növényekkel gazdagon díszített 
termet. Majd Földes Béla, egyetemi tá
pár üdvözölto a megjelenteket. Utána 
frasg József népjóléti miniszter magas- 
szárnyalása, hatalmas beszédben foglal
kozott a közegészség és társadalomtudo
mány égetően aktuális kérdéseivel, ame
lyeknek megvitatása és megoldása szem
pontjából rendkívül fontosnak tartja a 
jmost megnyíló országos értekezletet-

E£y vakmerő betörő 
l banda teljesen 
kifosztotta Lugossy 
József bankigazgató

Munkácsy uccai J 
lakását

A Hadröa, igazgatója, 
a Royalista Klub zsetonosa, egy kilencven- 
hárommilliós kártyaparti és egy takarék

könyv kalandos útja a király uccai 
átjáróházon keresztül az ügyészségig

/7(VrtB&n»p délben « budapesti főkapl- 
jt&nyaág nagyszabású botorén ügyében 
indította meg a nyomozást. Lngossy 36- 
c-Bef bankigazgató Munkácey ucca 27. 
pzáxu alatt levő ./lakását Jmneretlen. tet- 
pBMfc

Álj . 3ewm kifosztották. '■ j 
í eppaTátusBSI mugfa&fltí'wníT-
ÍŐri xtyoKuoaÓB adatai szerint a bankigaz
gató családjával együtt vidéken tartóz- 
hkodott és pgy vakmerő betörőbanda 
iccén Idő alatt Wknlccsal felnyitotta a 
Wklgzwgató lakásét «■ .

tlM.o , . . . . . . .
púbötörŐB mófl55naü eflkövotSsébő! -arra 
L'kfiverffccürtrt a iendőrsőg, hogy régóta 
[■körözött, modernül megszervezett be- 
|iőrőbandn hajtotta végve ezt a lakás- 
Ew. ’

ankigwsgató családja, vasárnap 
■t ért viasza vidékről a fővárosba 
üsukhoz érve rémülten vették 
hogy lakásuk ajtaja tárva-nyitva 
oglopotésiükből magukhoz térve 

(azonnal a főkapitányságra siettek, ahol 
[megtették ibfinvádi följelentésüket az 
ismeretlen betörőtúrsaság ellen. A fő
kapitányság betörési ügyekkel foglul- 
ikozó dotektivesoportja széleskörű nyo
mozást indított a bankigazgató betörői
met kézrekeriíégére..

í intődén WtOrömbb efemeffiető 
Yttóntt mariikkal vittek.

A budapesti kártyásvilágban nagy 
érdeklődéssel várják egy igy végle
ges befejezését, amely a Royalista 
Klubban kezdődött és ugyancsak 
szokatlan módon került hivatalos 
akták formájában a hatóságok elé. 

Grünwáld Miksa, a Hadröá 
beszerzési csoportjának volt igaz
gatója hónapokkal ezelőtt a Roya
lista Klubban kártyázott. Grünwáld

a bakloasztalön hagyott ötven- 
millió koronát.

mire, hogy a játékot folytatni ttfdja, 
a klub zsetonosától, Horváth Bélá
tól negyvenhárom millió koronát 
kért kölcsön, amelynek fedezetéül a 
zsetonos kívánságára ötvenmillió 
koronás takarékbetéti könyvet adott 
át A hajnalig tartó kártyaösatában

( az Hjább negyvenhárom míUió 
is előszőtt és Grünwáld nem 
tSdta a esctönOsrtak visszaadni 

a pénzt.
'HprvátH eí9é a mégálfapiJdás hi

teimében követelte, hogy a takarék
könyv összegéből vegyék fel a negy- 
Venháfjom milliót és azt adja át 
ttokig 'A hajnali érákban Horváth 
Béla íGruTttfloW Miksa rflellé adta 
segédjét HartmxMm Antalt ami a

Zilahi-Kiss Jenőt elöljáróvá 
akarják választani Wolffék

A B-1lstás alpolgármestert puccsal akarják beválasztani 
az élethossziglan tartó állásba

szigorú meghagyással,, hogy men
jen el a Hadröá igazgatójával és 
hozza el a bankból a pénzt. Hart- 
niann és Grilnwald el is 

Útközben a Király ucca 
ház előtt Grünwáld 
tatta a kocsit és besietett 
azzal, hogy valami elintézni valója 
vau, azonnal kijön. Hartmann várt 
ogyideig, később azonban türelmet
len lett., érdeklődni kezdett és ekkor, 
kiderült, högy

a ház —- átjátóKáz. Grünwáld a 
másik kapun eltávozott és egye
nesen a bankba sietett, ahol föl
vette az ötvenmillió ktíronát a 

nála levő takarékkönyvvel.
Horváth Béla1 zsetonos erre Csa

lás miatWeljeleptóst tett az ügyész
ségen Gr.iinwald Miksa ellen.

A feljelentés ügyében,megindítot
ták a vizsgálatot és a büntető tör
vényszék Scliirilla tanácsa1 kedden 
tárgyalja az ügyet, amelynek nagy 
hallgatóközönsége lesz. A pesti kár
tyások ugyanis „elvi okokból" fon
tosnak tartják a bíróság döntését, 
melynek alapján valószínűleg,

a RoyáHsta KM tsétöi&sa 
'dll lei vesztesen a kHencvenhfa 

tjrmmilliős kártyapartiból.

indultak. 
8. számú 
megáll ít- 
a házba,

Az óntól szúllndúsolt 
Budapesten.

Vasárnap megnézték a főváros 
látnivalóit

A szombat este Budapestre érkezett 
százhúsz nngol szállodás vasárnap reg
goi a főváros szépségeinek megtekinté
sére indult a rendelkezésükre bocsátott 
autókon. A parlament és egyéb középü
leteink megtekintése után a mezőgazda
sági múzeum városligeti Vajdahunyadi 
lovagvárában Máyer János földmivclés- 
iigyi miniszter, Paikert Alajos dr., ál
lamtitkár, a Mezőgazdasági Múzeum 
igazgatójának kíséretében fogadta a 
külföldi vendégeket A Szépművészeti 
Múzeumban Petrovich Elek dr. igazgató 
kalauzolásával tekintették meg aztán a 
magyar festők gyűjteményét majd a 
Budapest székesfőváros által tisztele 
tükre a Dnnapalota-szállóban adott reg
gelin vettek részt.

A Dunapalotában a székesfőváros ne
vében dr. Hipka Ferenc főpolgármester 
fogadta Lobmayor Jenő dr. tanácsnok
kal és Zilahy Dezsővel, a székesfővárosi 
idegenforgalmi hivatal igazgatójával az 
angol szállodásokat A dejeune-n Ripka 
Ferenc dr. főpolgármester üdvözölte az 
angol vendégeke ti

A főpolgármester beszédét a vendégek 
nevében Mr, Henry L. Clark, Nagy- 
británia Szállodás és Vendéglős Szövet-, 
Bégének alelnöke köszönte meg.

Több felszólalás után a vendégsereg 
felállva énekelte el azután a Himnuszt

Délután az angol -vendégek lemét 
autókba szálltak s a királyi várat, a 
koronázó templomot és a Halászbástyát, 
majd a Zugligeten és Svábhegyen ke
resztül a Mftrgitszigotot, majd a Szent 
Coliért fürdőt tekintették meg, ahol 
Bánlaky Géza igazgató kalauzolta a 
vendégeket ég az ötórai tea felszolgíá- 
lása alatt angol nyelven tartottak elő
adást Budapest és Magyarország gyó
gy i tófforrásairól.

Este fél 9 órakor az angol vendéget 
tiszteletére a Hungária szállóban a Bu
dapesti Szállodások diazebvuet rendez
tek, amely után művészi pia gyár táncr 
kát mutattak be.

■ AJ főváíüs s^etfdaí 'tisztújító! köz
gyűlése elé lecsökkent figyelemmel 
tekint a közvélemény.

A’ szerdal közgyűlés egyetlen meg
lepetéssel szolgálhat, még pedig az 
elöljárói állás betöltésénél. A dolog 
érdekessége abban van, högy a 44 
pályázó között szerepel Zilahi-Ki ss 
Jenő, « kurzus 'B-listás alpolgár
mestere is, aki a fényes alpolgár
mesteri karrier [után most már jneg- 
olégedn.0 egy kevésbbé előkelő elöl
járót pozícióval. A1 Wolff-párt — 
megbízható értesülésünk szerint —

Vígszínház
A Noszty-fiu esete 

Tóth Marival
Minden este!

A.nyilvánosság előtt [ugyan más 
pályázót fognak jelölni, de a sza
vazó [Urnánál a párt minden tagja 
köteles lesz Zilahi-Kiss Jenőrei le
adni szavazatát. A Wolff-párt Jtfgya- 
nis úgy gondolkodik, hogyha mind 
a 88 tagja Zilahi-Kisere szavaz, 
játszi könnyűséggel sikerül őt meg
választani, tekintve, högy a 44 jelölt 
között a körülbelül 300 szavazat na
gyon megoszlik s 88 szavazattal biz
tos bármely pályázó megválasztása. 
Zilahi-Kiss Jenő ós Wolff Károly 
között ezirányban hetek óta folytak 
a tárgyalások, sőt már a pályázatok 
benyújtása idén

TEOMÉWET.ES SZtNSAVbu< I
PECSsot teggye# és $

Zilahi Kiss 'Jenőt akar ja. a- szer* # 
dai közgyűlésen elöljáróvá yá* 

lasztanL

S^cÍRAS
. ELISMERT KITŰNŐ

r* 4 asz^lIjs .BORVIZ ]

„KRUPP” Qber ALLESI!

figyelmeztették Zilahi Kiss Je
nőt, hogy okvetlenül pályázzon 

az elöljárói állásra is.

75 bagdadi tolvaj 
Budapest felé tant

klaszé divat 
mosó --------
nappa. --------

.KRUPP*-féle 
regisztráló és 

ellenBreő 
pénztárgépek!

A modern technika mes- !40%-al nagyobb súly 
.—1 és ennek megfelelő több

szörös é ettartam. nem
különben pedig hason- 
li thatlan üzembiztonság 
Gyári nagy garancia! 
Olcsó árak i Előnyős 
részletfizetési kedvez
mények i

termővel i Teljes befe
jezett, tökéletes kons
trukciói Világhírű KRUPP 
anyagi Világhírű KRUPP- 
munkai Öratechnikal 
precizitás i
KRUPP-féle reolsztrAló és ellenőrző pénztárgépek 

terjesztési vállalata
Registcr pénzfárgépja- iMagnctó Separator 
vltö vállalat: Budapest, I Budapest, V. Vörös- 
V., Széchenyi ucca 3. I m«wv fór * 
Tclcfón: Teréz 89—00.
M dern javító műhely1

ÉRTESÍTÉSI

____ _ V. Vörös-
I marty tér 4. Teleién: 
1 Teréz 91-50.

Elsőrendű milszerészok!

ligy világhírű kesztyűgyár mvgszUnése folytán eladásra kerül 
36 ezer pár különböző női és férfi kesztyű alant felsorolt 

eredeti gyári árakon :
55.060
70.000
90.000

Női sxarvasbőr, osatos K 
Férfi *:aszé-------------1<
Férfi nappa, I gombos K 
.............  . K *100.000

K
1< 
K

FérJI nappa rigAlí ...
é» egyéb legfinomabb béloií és béleletlen keztyükURliilcgerségck 

Eladási központ:

80.000
8S.0&0
9S.90«

NMMÉPm ZSIGMOND SÉGNÉL |. I

TEOM%25c3%2589WET.ES
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— Appouyi Albert gróf a jász
berényi hősük emlékünnepén. Ap- 
vonyi Albert gróf vasárnap ke- 
Appenyi Albert gróf vasárnap ke
rületében Jászberényben tartózko
dott, ahol n hősi halottak emlék
szobrának leleplezésén politikamen
tes hazafias beszédet mondott. 
Jászberényből Apponyi Albert gróf
vasárnap este érkezett vissza Buda
pestre és hétfőn felszólal a felsőházi 
javaslat vitájában egyesek szerint 
a javaslat mellett, mások szerint a 
javaslat ellen.

— Bécsi futtballeredinények. Bécs 
október 24. Az elsőosztályú bajnok
sági mérkőzésben, a BA(J győzött a 
Sportklub fölött 2:0 (1:0) eredmény
nyel. Az ezüstlabdáért folytatott ba
rátságos mérkőzésben a Rapid győ
zött a Hakoah felett 5:3 (1:1) arány
ban és ezzel elnyerte az ezüstlabdát.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasáriiapi jelentése szerint az 
időjárásban az esőzés szilnésével 
lényeges hősüllyedés várható.

— Rippl-Rónay József ünneplése. A 
Képzőművészetek Uj Társasága vasár
nap este bankettel ünnepelte Rippl-Rő- 
nay József festőművészt abból az alka
lomból, hogy a világhirü Ulizzi-mu- 
zeuni önportrét kért a művésztől, hogy 
azt a. nagyszerű fostőínűvészok önportréi 
sorozatában kiállítsa, A banketten, me
lyen a művészvilág előkelőségei vettek 
részt, Vaszary János, Rózsa Miklós, 
Révay Ödön és többen mások üdvözöl
ték a. művészt.

— Kilencven ember halála egy 
angol hajó katasztrófájánál. Ber
muda szigetén és környékén a vi
har egyre jobban tombol. A sziget 
közelében az orkán zátonyra ve
tette a Valérián nevű angol hadiha
jót, amely elsüllyedt és kilencfőnyi 
legénysége a hullámokban eltűnt. 
A tomboló orkán ugyancsak nagy 
károkat okozott a szigeten levő szál 
lodákban és egyéb épületekben, de 
emberéletben nem esett kár.

— Zsitvay Tibor ünneplése lífTcs- 
keméten. Kecskemét városa szom
baton és vasárnap lelkes ünneplés
ben részesítette képviselőjét Zsitvay 
Tibort a nemzetgyűlés elnökévé,tör
tént megválasztása alkalmából. 
Szombaton este a 48-as párt körben 
bankett, volt, amelyen egyúttal Ré
vész István prelátust és Fáy Ist
ván főispánt is ünnepelték, akiket 
n. kormányzó legutóbb a II. osztá
lyú érdemkereszttel tüntetett ki. 
Vasárnap Agasegyházán, a kato
likus tanyai templomavatáson Zsit
vay Tibor házélnök nagyhatású 
avatóbeszédet mondott.

— Kigyulladt vitorláshajó. Párizsból 
jelentik, hogy asablankú közelében a 
Caparino TI. vitorlás fedélzetén tűz 
ütött ki. A hajó személyzete mentőcsó- 
útikban keresett menedéket, amelyet 
Azonban u vihar felborított. A kapitány 
három matrózzal együtt a vízbe fűlt.

a volt dusi 
és

A hét legnagyobb sikere

Corvin és Kamarában!

Az éjféli nap.
nme y nz, egvlarl világhírű Cári ballet egy szép- 

tó"cs t n'osnöiéuck romantikus élei* 
’ uriénciét viszi filmre

Laura la Plante 
hódító Mépságc, na Oj-yLori cári udvar fénye 
ős pom>’áji', a legendás, titoklatos légkor, 
m lybcn'a ntüstós nagyhercegek, a kegyetlen 
Troptowok ni a Gnatlkns Razputinok éltek

Dimitrij BuchowetzKy 
tscniális rendezésben élethtlen 

varázzolódnak olénk

Előadások kezdete:

. Corvinban
nog.M C, fél 8 és fél 10 órakor,

. Kamarában
hAtköznep: S és 10 érakor.

Kelemen Ernő 
gazdag tőzsdés ellen csalás 
ztás elkövetése miatt újból 

..........................il
sikkasztás __________  _____ _
elfogató parancsot bocsájtott ki 

a budapesti főkapitányság 
budapesti főkapitányságnak vasár
dél óta ismót egy olyan bűnüggyel 
foglalkoznia, amelynek hőse hosszú

’Á 
nap 
kell 
hónapokon koresztül adott munkát a 
rendőrségnek.

A történet hőse Kelemen Ernő, volt 
tőzsdés, aki nemcsak szerelmi kaland
jaival, zavaros házasságával, hanem kü
lönböző, bűnügyi útra terelődött tőzsde- 
íigyloteivel és végül külföldre való szö
késével tetto ismertté nevét.

Kelemen Ernő, mint ismeretes, annak
idején kétmilliárd korona adóssá/; hátra
hagyásával Sirakuzába szökött és hosz- 
szas kálvária után sikerült ügyeit any- 
nyira rendezni idehaza, hogy visszatér
hetett Magyarországba. A volt tőzsdés 
aki már a bűncselekmény elkövetésének 
idején férjo volt egy jónevii kabaré- 
szinésznőnek, visszatérése után sem tudta 
magát beleélni a rossz konjunktúra 
által rákényszeritett szolid élet keretei 
közé. Kénytelen volt adósságot adósságra

halmozni, hogy megszokott költséges 
életnívóját fentartsa, és végül is néhány 
héttel ezelőtt ismételten eltávozott Buda
pestről, anélkül, hogy bárki is tudott 
volna iúrtelen távozásáról.

A volt tőzsdés rejtélyes szökésére, 
ügy látszik, most világosság fog derülni. 
A Budapesti királyi törvényszék vasár
nap délelőtt átiratban értesitetto a buda
pesti főkapitányságot, hogy Kelomen
Ernő alaposan gyanúsítható azzal, hogy 
Braun Ferenc budapesti lakos kárára 

csalást és sikkasztást követett el.
Miután a főkapitányságon Kelemen 

Ernőt ebben az ügyben kihallgatni nem 
lehetett, mert hiár régebben megszökött 
Budapestről,

vasárnap délután elfogató parancsot 
bocsátottak ki ellene,

leírva benne Kelemen személyleirását 
Az elfogató parancsot közölték Európa 
összes rendőrhatóságaival.

— Választott bíróság és szavazás 
dönt az angol szénsztrájk ügyében. 
London, október 24. (Jónk, a mun
kásszövetség titkára egyik beszédé
ben kijelentette, jp^y a bérkérdést 
hajlandó választat bíróság elé 
utalni s kész a kormánnyal és a bá
nyatulajdonosokkal tárgyalni. Ahoz 
is hozzájárul, hogy a nyolcórai mun
kaidő kérdését a bányamunkások 
szavazat alá bocsássák.

— Grafikai kiállítás Újpesten. A Ma
gyarországi Könyvnyomdászok Tovább
képző Hzaktmifolyamu újpesti kiállí
tása o hó 24-től 31-ig tart, mindennap 
délelőtt 10-től 12-ig és délután 3-tól G-ig. 
Belépődíj nincs.

— Szénkereskedők a gázgyár ellen. 
A Fővárosi Fa- és Szénkereskedők 
Egyesülete vasárnap nagygyűlést tar
tott az Országos Iparegyesület termé
ben Ilcic.h Bernát elnökletével. A nagy
gyűlés határozati javaslatot fogadott 
el, mely szerint tiltakozik az ellen, hogy 
a. gázgyár szénkiskereskedésscl foglal- 
kozhassék, valamint az ellen is, hogy 
a szövetkezetek tagjaikon kiviil mások
nak is árusíthassanak szenet.

— Leleplezték Hoselitz Gyula dr. 
síremlékét Vasárnap délután lep
lezték le á rákoskeresztúri izraelita 
temetőben a fiatalon elhunyt dr. 
Hoselitz Gyula táblai tanácselnök 
síremlékét. A sírkőavatáson a bírói 
testület számos tagja és a társada
lom előkelőségei jelentek meg. Az 
egyházi funkciókat Fischer Gyula 
főrabbi végezte.

— Bőr- és cipőkereskedők tiltakozó 
gyűlése a fényűzés! adó ellen. A bőr
és cipőszakma! érdekképviseletek vasár
nap a régi képviselőházban Petényi 
Mór eluöklésével tiltakozó gyűlést tartot
tak, a forgalmi ég fényűzést adó jelen
legi rend szóró ellen. Több felszólalás 
után Fábián. Béla nemzetgyűlési kép
viselő mondott beszédet, melyben éles 
hangon kelt ki az ellen, hogy a pénzügy
miniszter hosszú idejo csak ígéri az adó
reformot, de ígéretét nem vallotta be. 
Viszont fontartja a forgalmiadóellenőrök 
és főellenőrök népe8 intézményét és ál
landóan razziáztat a kereskedőkre. Vér
tes Emil,, a Fővárosi Kereskedők Egye- 

, stiletének és több bőr- és cipőkorcskedő- 
nek felszólalása után a nagygyűlés ha
tározati javaslatot fogadott el, mely 
szerint sürgősen követeli a bőr- és cipő
szakma térért a fényüzési és forgalmi 
adó jelenlegi rendszerének megváltozta-

Kiskorúakból áUó betörőbandát 
fogott el a bajai rendőrség. Bajá
ról jelentik: A rendőrség hosszas 
nyomozás utáh kiskorúakból álló 
betörőbandát’ fogott el. A házkuta
tások sarán- különféle betörőszerszá
mok, álkulcsok,‘ revolverek, üveg
vágók és boxer-ck kerüllek eío, vala
mint az a nagyobb mennyiségű mé
reg is, amely két évvel ezelőtt Baja- 
szentistván község gyógyszertárából 
eltűnt és amelyet betöréseiknél a 
kutyák elpusztítására használtak fel.

- Az Auszfrla-dljat vasárnap Becsben 
Wcnckhoim Dénes fcróf Schönbrunn-ja 
nyerte igen könnyeit, húrom hosszal Pa
rola és a legjobbnak tartott osztrák két
éves Vipcchrad ellen.

— A Rimamítrány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság megtartott, igazgatósági 
illő, ón nz 1925—20. üzleti ev mérlege előter
jesztetett és Jóvá hogy atoll. Az igazgatóság 
a folyó ovi október hó 30-ikúra egybehí
vandó közgyíiléshek azt a javaslatot fogja 
tenni, hogy as üzlrtyv 1.765.817 pengő 14 Ili
iért kitevő nyereségéből a részvénytőke 7 
százalékos osz.talekkául a még össze nem 
vont rendes részvényenként 70 fillér, egyen
lő 8750 korona kiűzetését szavazza meg,

A Kereskedelmi Bank 9 millió dollárt 
közvetített előnyös föltételekkel a városok
nak. Kedvező eredménnyel fejeződlek bo a 
magyar városok újabb kői esőn tranzakciójá
ról folytatóit tárgyalások. A pénzügyminisz
tériumban megállapodtak a Spcyer-eéggcl, 
amelynek alapján a Városok 9 millió dol
lárhoz. jutottak. A tárgyalások Weisz Fii- 
lüpiiok, a Kereskedelmi Bank elnökének 
közvetítésével folytak é.s a vármegyei köl
csönnél is előnyösebb föltételeket biztosíta
nak a városoknak. F.zttttrtl Spcyerék 7%-os 
kötvénytípus. lei bocsát ásóra vállalkoztak, te
hát a kamat leépítés teréu jelentős a hala
dás az elűző 7..5%-os emissziókkal szemben

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Taka
rékpénztár igazgatósára megállapította az, 
1925. évi január .1-1 peugőértékro szóló meg
nyitómérlegét, valamint a lefolyt 1925. év 
z.árósz.úmadásait, melyeket az, ezévi október 
hó SJO-ik napjának <!. u. 3 órájára egybehí
vott rendes közgyűlései elé i'og terjeszteni.

I’app János klasuzlkus ilulclkliisa. A 
népszerű és régóta hallgató I’app János dal
énekes külföldi turnéja előtt november hó 
24-óti mutatja bo p, .Zijncakadéniián klasszi
kus dalciklusát.

Jó tfiz ellen a.pnlatotő? Amikor nemrég 
a debreceni Bika-szálló kigyulladt, egyes 
lapok tudósításaiban *a*'.i fttjtiinést keltő.hír 
jelent meg. hogy tűzoltóság a palatető 
mint nem tudott a uzféskCkhcZ férkőzni. 
Minhogy ennek a Jitruek nyomán több ház
tulajdonosban aggodalom ébredt arra nézve, 
vájjon a palatctő csakugyan nicgnehez.it- 
heti-o az. oltási munkálatokat, ebben a kér
désben egy ismert tűz,szakértőhöz fordul
tunk. aki a következő felvilágosítást adta: 
Mindenek előtt le kell szögezni, hogy az cm- 
liléit laplmlósitásokbun külföldi terméskő
palafedésről volt szó, nem pedig a hazai ki
tűnő Eternit-pnIáról.. A. palafedés általában 
nem akadályozhatja az oltási munkákat már 
csak azért som. itivtf. H tűzoltóság. • ahogy 
szükség esetén fnlificnt is lebonthat, úgy 
csákánnyal felszedne! a palafedést is.

Király és paraszt
palotától kunyhóig

egyaránt ismeri és használja' évtizedek 
óta a páratlan hatású

DIÁN
SÓSBORSZESZT,

melyet a közvélemény a legerősebb és 
legjobb háziszer gyanánt emleget. Hogy 
ez, nemcsak üres 6zó, unnak blzonyítá-. 
sára álljon itt a következő két levél:

I.
Sophla.-Palaljj. 1918'ápr. 10

Szíveskedjenek „Haaamarscballamt 
aeiner MajcstHt dós Könlgs dór Bulvá
rén Sophla-Palals círnro mielőbb küldeni

Tisztelettel

U üveg Diana só sbor szeret ./ /

H üvog clrca H literes legyen! jé

háznagy. '

Szederkény, 1928 azept. 7.

Mivel,' hogy falunkban elfogyott a 
Diana-sósborszesz, küldjenek kérem 
alább írt címemre 6 kis üveggel. Többen 
állunk össze ehez a rendeléshez, hogy 
numarabb megkaphassuk, hiszen úgyis 
minden házban szükség van reá. nem 
is tudunk már élni nélküle. Köszönjük 
az irántunk való szívességüket.

Tiszte]ettől

Tímár István gazdálkodó.

A Diana aősborazeai mindenféle 
hűtéstől eredő szaggatásoknál, csú- 
zos, köszvénycs bántalmaknál és 
ltlegfájdalmaknál fájdalomcsilla
pító határú.

Megerőltetésből származó kime
rültségnél, testi és szellemi fáradt
ságnál frissítő. Élénkül a vérkerin
gést, fokozza a kitartást, vissza
adja a testi erőt és szellemi frlsso- 
aéget, növeli az cllcnállóképcssé- 
get.

CSAK AZ ------ ---- -------------
ETERNIT-MÜVEK HÁT5CHEK LAJOS BUDAPEST,AMDRÁS5V-ÚT 33.GYAFI:NYERGE5UJFALU.

Az utóbbi időben gyakran bukkannak 
föl híres készítményünk silány után 
zatai, melyet csak úgy tudnak a jó- 
szcinft fogyasztóközönségro rátuk
málni, hogy megtévesztőén utánozzák 
a Dlana-sósborszesz közismert külső 
alakját palackformáját, burkolópiipír
ját, címkéjét, stb.). Ezek ellőtt n vód- 
bitorlás és a tisztességtelen verseny 
tényálladékát kimerítő üzelmek ellen 
igénybe vesszük a rendelkező mikim 
álló törvényes eszközüket cs az. után
zatok készítői — de árusít ói is — 
kénytelenek eljárásuk súlyos büntető
jogi következményeit szó mis leg
utóbbi időkből eredő bírói ítélet sze
rint viselni.
óva Intünk tehát mindönkit ily meg

tévesztő utánzatok forgalom bahozat a 
Iától ős kérjük a fogyasztóközönséget, 
hogy netán tapasztalt visszaéléseket 
saját érdekében közöljön velünk s le
gyen segítségünkre az ily törekvések 
letörésében.
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Legszebb Legjobb Legolcsóbb

A Gresham kávéház helyett 
a főkapitányságra tévedt egy 

megőrült ügyvéd

PflPuN PAPu-N PflPlAN

Vasárnap délben a főkapitányság 
Zrínyi uccai kapuján egy feldúlt 
arcú, izgatott férfi rohant be. Gyors 
léptcjckel felsietett a lépcsőn és be
rontott Risztics lázár rendőrtaná- 
cbo8 szobájába. Becsukta juaga mö
gött az ajtót s hangosan rákiáltott 
a meglepett rendőrtanácsosrff:.

f-i Hozzon gyorsan egy feketét!
Risztics rendőrtanácsos azonnal 

látta, hogy elmebeteggel van dolga 
s igyekezett lecsillapítani az izga
tott férfit s leültette égy székre 
majd értesítette az ügyeletet az 
esetről g rendőröket kért a szobába.

Amíg a rendőrök odaérkeztek, 
az idegen látogatón újra erőt 

vett az őrültség! roham.

dühösen csapkodta az aszfalt, 
folyton azt kiáltotta!

— Micsoda kávéház ez a Gresham! 
Miért nem szolgálnak ki,, hol a feke
tém?

Csak nagy nehezen sikerüli meg
fékezni s levitték a dühöngő embert 
az ügyeletes rendőrorvoshoz, aki 
megállapította, hogy ön- és közve
szélyes elmebajos. A nála levő ira
tokból kiderült, hogy

a szerencsétlen ember 
Brocskó Pál Bokréta ucca 
sz. alatt lakó ügyvéddel azonos, 
Brocskó a háborúban idegsokkot 

szerzett s azóta többször jelentkez
tek rajta az idegbaj tünetei. Az an
gyalföldi elmegyógyintézetbe szál
lították.

UHGÍÍWARy LÁSZLÓ RT,
CÉGIÉI—BBimST. W. Ilit! 1.35.
GyUmttlcsMt, dísznövényt, eredeti

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára 

leányazobn-, előszoba- >is kertibutorok, ernyői'* 
óa rttxrt minden klvtfcibfinkn.tf&atAt'

gichnerjAnqs 
BUDAPEST, VJU EBZSEBET KQRUT 20, 
Nagy katalógust 4QüűJJ ellenében pobUbWIW

Lányinál 7. Dohány,

mákat, kerti magvakat, enk&ztb 
két axtlllt 

Árjegyzéket aOrgUaen Mrjen

Hamis telekkönyvi kivonattal közel egy milliárd értékű 
1 árut harácsolt 6ssze

Vasárnap Rudolf Raab bécsi textil-1A bécsi textilkereskedő budapesti Ügy
kereskedő budapesti megbízottja utján [, véd ja erre felkereste Fodor Jánost és 
csalás ciánén bűnvádi feljelentést tett a ...............
főkapitányságon Fodor János vállalati 
igazgató ellen, aki

>
 közel egymillióra koronával meg

károsította őt
Á bécsi textilkereskedő fel jelentéseVnluT.TÖíf a D0oan texruKeresgeao leijeienresoVajkért.? ottrod<>r János mogjolent níla,

Vidékre ■sakssasŰ zsomBgolásJ&tállássnr ahol i-------- x----  —-----' —- •• —r -- ’Qnunu uvvai viuaiuu
Vidékre •xgtks*«*4> zaomogolAs jótálláskor

|lr. Sxatá és Dr.Geagnyioq jszemináriuma
Tanulmáoyl ügyben díjtalan tanácskozás. Jegyzet- • 
néilet. Előkészítés bármelyik agyefettirc és ■ 
lóiskolára; jogi, ügyvédi, óból vizsgákra, állam- ■ 
számvitelre, államvizsgák, középiskolai kettős- ■ 
könyvvitelre tsSQhevi ríeslvt. Küzpon I intéze 
K&roty k8*űt • •«. (Telefon: u 863-50.F .

. ............. —........■■■■ 11 "V 
és sltfuoba bú
torok legolcsóbban 
akt eultönéR 
VIL, Ibökölyút 17 
FUoté-l kedy.jmény 

„ i. ................... Ii 11 I n

Konyha

'ahol nagyarányú megrendelést, tett, 
ugyanakkor 100 millió korona értékű 
posztót oso magol tatot t he, amelyet ma
gával hozott a fővárosba. A fizetés al
kalmával csupán az összeg egyh arma
dát adta át, míg a hátralevő hatvan 
millió koronára fedezetül lekötötte da
kotán levő ingatlanát, amelynek telek
könyvi kivonatát át is adta Raabnak. 

' .Utóbb kiderült, hogy
a telekkönyvi kivonat hamis

63 Fodornak Cinkotán csupán 
hét négyszögöles kis telke van. Sk

felszólította, hogy az ügy tisztázása vé
gett azonnal menjenek el a főkapitány
ságra. Fodor eleget tett a felszólításnak 
éa az ügyvéddel vasárnap délelőtt autó
ba ült, hogy a rendőrségre menjenek. 
Amikor azonban a főkapitányság előtt 
kiszálltak az autóból.

Fodor János eltűnt,
ós késő délutáni órákig nem is jelent-; 
kezett a rendőrségen. A bécsi cég meg
bízottja erre megtette ellene a feljelen
tést. Ugyancsak csalás elmén feljelen
tette Fodort az autótaxi soffőrje, Blaskó 
Ferenc is, mert a taxióra által jelzett 
275 ezer korona viteldij megfizetése elől 
is megszökött.

A rendőrségen a nyomozást megindí
tották az ismeretlen helyen tartózkodó 
Fodor 'János felkutatása végett, mert 
— mint utóbb kiderült — már előzetesen 
is több hasonló természetű feljelentés 
érkezett be ellene.

• l
gjr ti

szombat délután
tól hétfő délig 
280.000 K, Jegyek 
a Llpót kőrút 2. ss. 
előtti autóbuszon

OFERA-zongoraterein 
auooa 16 (Operánál). Zongorák, planlnők, 

ló korona havi réizletre is. Állandó raktár.

Budapesten 
a legnagyobb 
választékban!

Férfi ernyők
Tartós mirtŐSégU „v w 
Síik dlvatnyélleí ... > 
Félselyem, reklámár*..r 
önzáró 110.000, önnyíl 
Qyermekernyó

Női ernyők

88.000 
115.000 
128.000 
120.000
85.000

M Ezen sorozat női és térti egy árlian g
Trikó, bélelt tartós, jómlnöségtt 19.800
Flanel, bélelt kitűnő minőségű 29.000

Jó, tartós ... .» ... ... 69.000
Dlvatnyélleí ... 95.000
Macco divatos . , ... ... (v 125.000
Félsetyem, divatnyéllel... ... ... 155.000
Barna, félselyem ... ..........................................185.000

Tiszta sely emerny ők 360 OOÖ Koronától

Bőrkeztydk:
ClaséÉsSeelan<Jer“.;"62.000
ISJökJJJJíiM bőrkeztyüink garantált minőségűek 79.000
Nappa meleg béléssel bélelt 95.000

i'.r. GyermeK gyapjuKeztyü 15.000
GyermeK bőrKeztyü 88-98,000
bélvlve, a legjobb minőségben minden nagyság ~

Kívánságára árlcgyzékef, méteráruoszíályunk mlnláf kiüti. Postai megrendeléseket pontosan utánvéttel eszkiizlOnk. Kereskedőknek különoszfály
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FÉMIIVÁIW
Falurbi Sándor sxinháxa 

a megvalósulás stúdiumába jutott. 
A Hétfői Napló jelentette először, 
hogy Lázár-Sebestyén-félo kombi
náció a Fővárosi Operettszínház 
bérletére vonatkozólag megbukott. 
Több cáfolat ellenére igazolták cik- 
künket, az események, mert a Fő
városi Operettszínház bérletéro vo
natkozó tárgyalásokat Faludi Sán
dor befejezte és vasárnap délben 
irta alá az előzetes szerződését, 
hnielyet hétfőn egy végleges rész
letes szerződi-». követ Faltfdi Sán
dor. Szabok,- Ernő társaságában 
VálO órakor kezdődő olcsó helyáru 
vígjáték színházat akar csinálni 
az Operettszínházban, ahol előbb a 
Szlnészszövetség új drámaíró be
mutató ciklusa keretében színre 
hozza Szántó Armand,

Veréb
című három felvonásosát. Ezt a 
színdarabot tavaly a Belvárosi Szín
ház előadásra elfogadta, sőt pró
bálták is már, de a Veréb próbái 
közben csukott be a színház kon
zorciuma.

A Gól-ról
rengeteg viccet csináltak a Belvárosi 
Színházban, amely, a hír szerint, az 
utóbbi időben gazdát készül cserélni.

Egyik színész mondja a másiknak: 
—• Érdeket, hogy ebben a színházban 

csatár van, de fedezet nincsen!

Kabos Gyula pendlije
A Városi Színház Hajtóvadászat-ansáx. 

hercege Kakas Gyula, aki a premier es
téjén is, mint most ift minden este a 
Városi Színházon kívül még a Iloyal 
Orfeumban óft az AndrássyutL Színház
ban is játszik. Szegény Kabos, akinek 
rettentően főtt a feje, liogy egyik szín
házból se késsen le, végigpendlizto a 
Hajtóvadászat pormiérjét. Ez az izga
lom természetesen az alakítása rová
sára ment, éppen azért Zerkóvltz igaz
gató kiadta az utasítást, hogy Kabos 
nem távozhat el előadás közben a szín
házból. Kabos erre izgatottan futott 
Zerkovi tóhoz.

— Becsületszavamra, hogy mindig 
idejére visszajövök — kapaoitálta Zei- 
kovitzot-

— Dchút kérlek — mondta ingerülten 
Zerkóvitz — mikor vagy itt, ha mindig 
Visszajössz?

A legdivatosabb szerxő 
ebben a pillanatban Komor Gyula mél
tóságos ur, mert éppen három gyermek
darabját próbálják egyszerre. A Víg
színház most újítja fel a Liliomszál 
című mesejátékát Gárdonyival, Makiári
val. és Zala Emmivel, de készül az idei 
rendes Komor-premierro is, a „Most légy 
okos Domonkos"-™. A szorgalmas szerző 
a Magyar Színháznak, is irt gyermek
darabot a kis Eggert Márta koloratur- 
rsoda részére, amelynek a címe; „"Po
gácsa".

A menekülő asszony 
minden jel szerint a Magyar Színház 
várva-vártslágcróvé növi ki magát. 
Gahworthy ..Fugitivijé"-hen az egyna
pos bukott, nő elé olyan klasszikus tük
röt állít, amely minden bizonnyal farp- 
pirozza a közönséget A darabból vasár
nap délelőtt a négy star: Gombaszögi, 
Hegedűs,!1 örzs te Csortos részvételével 
már dlszletes főpróbát tartottak.

Smép Ernő premier késéül 
a Vígszínházban, ahova szombat 
délben juttatta 61 teljesen elkészült 
színművét a kitűnő költő. Az új 
Szép-darab címe: „Azra" alapgon
dolata egy Heiue-vers. Á Vlgszin-

SZÍNHÁZ
Ülfiur lcéx7Íil 

az „Ismeretlen katona" körül 
A francia glolra ellent, darab bemutató/a a Belvárosiban
A „k ie Cctunibte" egyik tavaszi pre

mierje, amelyen az áj, modern francia 
drámairodalom, egyik legmélyebb és 
legreprezentálisabb tagjának: Paul 
Itáynold-nak új színmüvét adták elő, 
nagy botrányba fulladt. A botrány, 
amely az „Ismeretien katona." című da
rab körül keletkezett a. kis színház néző
teréről, rövidesen kikerüli az irtodra, 
sbt. n francia kamarába, ahol a kitűnő 
költő majdnem megbuktatta a kor
mányt. Ez a „kis reklám", amit a fran
cia kormányválság esetlegessége szol
gáltatott, jó passepartout volt külföldre, 
különösen olyan országokba, ahol na
gyon érezték a francia imperialista tö
rekvések nyilgét és oda, ahol nehéz volt 
elfelejteni a háború pusztításait, a 
negyvenhét es ágyuk bömböléseit.

Németország, Belgium, Hollandia, 
Ausztria éppen azért különös örömmel 
fogadta az „Ismeretien katonát", amely
ben igazán komolyan és súlyosan érté
kei drámai vonatkozása mellett, politi
kai üzenetet véltek felfedezni: a 
„glóire"-os franciák béke után sóvárgá
sát, a müitarizmus egyre jobban érvé
nyesülő csődjét.

Az „Ismeretlen katona" egy a milliók 
közül, akit a frontra szóliíoft az itnepe- 
rializmus. A fiatal legény otthon hagy 
mindent, földet, tehenet, kastélyt, kuny
hót és asszonyt. Az asszonyt, aki 
egyben szerelmet, gyöngédséget, oda
adást, melegséget, jóságot, és örömet is 
jelent. Mindez miértf Nincs magyarét 
zat! Az igazság azonban az. hogy az 
asszony viszonyt kezd a fin otthonmaradt 
apjával és ezért a fiatal, aki előtt pedig 
ottlehetne még az élet minden öröme, 
testben és lélekben összeroncsolfan és 
kifos,ztottan vánszorog cl. Mindez miértf 
— kiált fel a darab végén az „Ismeret
len katona", talán ugyanaz, akinek a 
francia militarizmus örök emléket állí
tott ás „Arc Tr lumpiul"-bán. Mindez 
miértf — kiált fel a néző, akinek öccse,

ház a Szenes darab után teszi mű
sorára.

Ax „Öt frunkfurti((~t

Kari Rössler híres darabját, amely 
annakidején Forrai Rózsinak ho
zott nagy sikert, a Magyar Színház 
újítja fel. Az „Öt farnkfúrti“ jó né
hány évvel ezelőtt 
előadást ért mog a 
házban.

több mint száz 
Magyar Szín

Csáfcó és kalap
elmen irta Roda-Roda, a númoteík nagy 
katonai Írója a legnagyobb háborús Al
mot, amelynek külön érdekessége, hogy 
maga az iró la játszik benne. Főszerepét 
Harry Liedke alakítja. A film novem
berben jelenik meg nálunk. Itt kell 
megemlíteni, liogy Budapest legújabb 
mozgószinhűza a

Fórum
bagdadi tolvaj'* világ-filmmel 

nyitja ki kapuit november legelején 
A film női főszerepleje Julanne Joh- 
nston, egy gyönyörű svéd leány, 
akit a híres Morgan-girlek táneos- 
csoportjából emeltek ki. A tánc 
művésznők egyre nagyobb térfogla-

bátyja, apja vagy saját 
„Ismeretlen lculona".

maga is ilyen

ez a ____ _
Wt*0 a francia

A béktVágy himnusza 
aminek irodalmi értékét .. 
imperialista lapok i8 elismerték. Hiszen 
nem lehet minden érték nélküli egy 
olyan színműíró, aki három, szereplővel 
mindig felszínen és elevenen tudja tar
tani a közönség érdeklődését. Ez a há
rom szerep, amely még mindenütt, ahol 
csak adták a darabot, kirobbantott egy- 
egy uj tehetséget, mint Járná színhá
zában a fiatal Ha ne Schweighardtot, 
vagy Ileinhardt egyik másik színésznő
jét vagy színészét, kevés reménnyel ke
csegtet a Belvárosi Színházban. Gellért 
Lajoson kívül, aki az apát fogja ját
szani, sem Táray fiú-szerepe, sem Si-, 
monyi Márta tűzről pattant menyecs
kéje nem ígér jót.

•
Itt kell megemlíteni, hogy egyes kö

röknek, akik felelőtleneknek tartják 
magukat, máris nagy fejtörést okoz és 
ezt nem is titkolják, hogy milyen mó
don zavarhatják meg a Paul Raymond 
háboruellenes darabját. A defetista da
rab előadását nagy hibának és a ma
gyar hősiesség elleni merényletnek tart
ják, mert azt hiszik, hogy a francia im
perializmus meghódítót ttjainak a da
rab elleni tüntetését feltételiül folytatni 
kell, Itt, ahol úgy látszik keveset szen
vedtünk a háborútól. Lehet, hogy ez az 
eléggé el ném ítélhető felbuzdulás Pé
kár Gyula kijelentéséből fogant, aki 
jelen volt a párizsi premiércn és ott 
felháborodottan mondta az egyik kitűnő 
művészünknek:

— Nem hiszem, hogy akadna szín
igazgató, alci ezt a darabot Pesten elő
adni merné!

Úgy látszik mégis akadt, aki nem ért 
egyet Pckltr kegyelmes úrral.

Stób Zoltán

darab,

Újra felépítenéd 
a híres, százezer 
személyt befogadó 

pompejH Elrdmí
Bulicer f.ytton lorU. a vag^ anfföt\ 

államféfflii regénye, a „Pompa pusziu-\ 
lása", a vUdgiroiMmn klanszikwrni /.ö-> 
lőtt foglal helyet, éppen a-.ért nem 
het csodálni, hogy a film már másod
szor sajátította ki magának Bulmer lord 
kőtelét. A tragikusan szép és minden 
részében izgalmas regény klmcritheetel
len témája a filmrendezőnek, amelyet 
most teljesen uj feldolgozásban, elg.n- 
dolásban, olyan szinészgúrdával é.1 
tömegstatisztériuval készítettek <j, 
amely egyedülálló most is a mammulh- 
filmek korában.

A magyar Várkonyi Mihály, Korda 
Mária, majd Bernhard Goctzke és a cső- 
ddsos ttina di Liguore fémjelezték <’i 
uj „pompei pusztulása" filmet, amely 
nek csodaszép da helyszínen készített 
felvételein kivüi az az érdekessége, hogy 
egész Pompáit, ezzel együtt a híres 
100.000 személyt befogadó amphilratru
mot, a film részére újra felépítették.

A méreteiben is hatalmas, szlnpompds 
filmet ünnepi külsőségek között csü
törtökön mutatja be a Royal Apolló és 
az Uránia.

s?

lása a filmnél dokumentálja azt, 
hogy táncra feltétlenül szüksége 
van egy filmszinésznőnek, mert az 
fejleszti ki a kecsességét, a rit
mikus mozgást, amire például Ju- 
Janne Johnetönnak olyan nagy 
szüksége van ennél a szerepnek

aiuai,w;:,"Sr“!!

új
a Tabarln
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MAGYAR SZÍNHÁZ 
SZERETEK EGY SZÍNÉSZNŐT 

Pénteken: QALSWORTHY PREMIER

A MENEKOL0 ASSZONY
Céiiftő PB ffAÜT (Révay ucca 18.)

Hal may Tibor Bársony Rózsi
felléptével

bohózatban Téves kapcsolás bohózatban
A RakHet táncolják.
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Kiss Ferenc nászajándéka 
■oMnyvk kMHi tartottak meg ■ kispesti színház 

megnyitó előadását
' K4t Hónappal azelőtt lépett házasságra 
DéfM* Manói vidéki ailnéiEnd éa Fodor 
Arikor, «c újpesti Blaha Lujza Szinhás 
IgaigatMa. Ah aakttvő tanul Kist Ferenc, 
it népsaetft Drfnmfivéex és Sebestyén 
[iézat A Fdroeí Színház Igazgatója 
voltak.

A' fiatal párt, aa anyakőnyvmetól 
első rratnlftoiól után, mint nftanagy, 
Kiss Fereno üdvözölte, éa a boldog 
menyasszonyt megcsókolva jelentette ki:

— Gyerekek, én anyagilag most nem 
vagyok olyan helyseiben, hogy nékiek 
nászajándékot adjak, 'de Ígérem, ha 
megnyitjátok a színházatokat,

násaajándékképpen két estén ven* 
dégazerepelek.

Fo'dofék örömmel vették ezt a kijelen
tést, amelynek alapján a kispesti szín
házuk megnyitására a Muzsikus Ferkó-t 
választották műsorul, hogy ,a« Ünnepi 
előadás értékét*Kiss Fereno a címsze
repben emelje.

Tegnap este volt a kispesti uj színház 
megnyitása. Áz előadás iránt, szokat
lanul, nagy volt arz érdeklődés. Zsúfolá
sig megtelt a nézőtér. Ai igazgató bol
dogan dörzsölte a kezét, de örömében 
megzavarta Kiss Ferenc, aki mielőtt Ki
törni kezdett, Fodortól fellépti dija fe
jében hárommillió koronát kért.

As lgangató azt hitte, hogy a volt 
nAwnagya tréfál, ■ wÓrt megígérte, 
hogy a pénztári tórák után, a felvonás 
‘közben majd kifizeti.

Az első szünetben Ismét felkereste 
Kiss Fer«fle az Igazgatót, és kérte a 
vendégswrepW diját Fodor, mikor 
látta, hogy a dolog nem tréfa és a volt 
násznagya kijelentette, Hogy

ha meg nem kapte a kívánt össze* 
get, abbahagyja as előadást,

megdöbbent, AJ b'otrShytól félve, Határo
SMMHMBHnDnn

Bgy újságíró Izgalmasan érdekes Kalandjai! 
Hat nap az apacsok között 

Unsu Dini legnagyobb és legér-11011, riul dekesebb bravnrfilmjo
csatartcMci

Omnla Capitol Tivoli

Glória Swarison^\
RIPACSKIRÁLYNÖ

(Borflngtonl ripaciok) 8 felvonásban — ás a híres Richard Dix ant?rikai yigjátéka 7 felvonásban

hc.hu Rapldhtaasaág
Előadások kezdete 4, 8, 8, és 10 érakor Előadások kezdete 5, negyed 8 és fél 10 órakor

zott Ígéretet adott a művésznek arra, 
hogy a hárommilliót a második Szünet
ben kifizeti. Azonnal Intézkedett Is, hogy 
a Kiss Fereno által követelt összeget a 
pénztáros adja át. De a pénztárban, 
mivel már több számlát egyenlítettek 
ki, csak nyolcszázezer korona volt, S 
miután a hiányzó összeget sehonnan sem 
tudták előteremteni, nagy izgalmak kö
zött várták a második szünetet.

Kiss Feri a szünetben újból jelentke 
zett a pénzért.

— 'Hol a hárommilliói kérdezte ke
ményen.

S mikor az igazgató bevallotta, hogy 
a legjobb akarattal sem tud kívánságá
nak teljes egészében eleget tenni, de 
hajlandó Írásban kötelezni magát, hogy 
másnap az utolsó fillérig kifizeti a 
hárommilliót, Kiss Fereno kijelentette,

ha nincs pénz, nem játszik tovább.

Es sietve indult le a színpadról.
Ezt • függöny mögött elhangzott han

gos párbeszédet fejcsóválva hallgatta a 
publikum. A rögtönzött jelenet felcsi
gázta a kedélyeket ós kíváncsian várták, 
hogy mi lesz a folytatás.

Kiss Fereno felvette a bőrkabátját és 
jött a sofó'r, hogy az autóba vigye a bő
röndöt. Ekkor a színészek, a kellékes, 
díszletező munkások a művész köré 
gyűltek és ők kezeskedtek, hogy másnap 
megkapja a hiányzó összeget. De Kiss 
Ferenc, a násznagy, nem akart a vendég
szereplésének ilymódon való kifizetésébe 
beleegyezni,

A botrányba fűlt előadás érdekében 
közbelépett dr. Rózsa Lajos, Kispest 
város főügyésze, akinek sikerült Kiss 
Ferencet rávenni arra, hogy az igazgató 
ajánlatát elfogadja.

A násznagynak kifizették a nyolcszáz
ezer koronát és megkezdték a megnyitó, 
ünnepi előadás harmadik felvonását

SPORT
Ferencváros-Vienna

2:2 (1:1)
Üllőt ut - 6000 néző

A vasárnapi hideg őszi «eő, amely 
teljesen feláztatta a futballpályákat, 
csaknem lehetetlenné tette a vasárnapra 
kitűzött nemzetközi mérkőzés lebonyo
lítását. Szerencsére., a délutáni órákban 
kiderült idő mégis lehetővé tette, hogy 
az üllőiuti pályára a rossz idő ellenére 
kiutazott mintegy 6000 néző gportélveze- 
tét kielégítsék.

A közönség plédekbe burkolva szür
csölgette a tribünön a forralt bort és a 
forró teát, de rendes vasárnapi élveze
téről mégsem volt hajlandó lemondani.

A mérkőzés egyébként egyenlő erejű 
ellonfolek játékát mutatta. A Ferenc
város csapatában jó benyomást keltett 
az uj szerzemény: Dán játéka.

Zadak prágai biró sipjolére a csapa
tok a következő összeállításban álltak 
fel:

Ferencváros: Huber — Takács, Hung- 
lor — Fuhrmaun, Bukovi, Obitz — Bá- 
zsó, Pataki, Dán, Sclilosser, Kölnit.

Viennea: Maresch — Ruiner, Blum — 
Kaller, Ludwig, Tratlochner — Seidl, 
Gschweidl, Bulla, Siklóssy, Mautner.

A Ferencváros kezdi a játékot, de Seidl 
révén a Vienna vezeti az első támadást, 
mely azonban Bulla faultja miatt meg
akad. Mezőnyjáték után Gschweidl kapja a 
labdát, s lövését Huber kornerre ejti. Seidl 
kornerét Schlosser kifejeli. Fuhrmann szök
teti Kohutot, aki azonban kiengedi a 
labdát.

A 14. percben Takács büntetést területen 
gáncsolja Bullát. A megítélt 11-est Bulla 

belövi. (0:1).
A Ferencváros most némi fölénybe kerül. 
A 20 percben Kohut fölé lő ogy 20 méteres 
szabadrúgást. Kohut lefutását Rainer kor
nerre szereli. A kornert Maresch tisztázza. 
A. 35. percben Siklóssy 20 méteres éles lövé
sét Huber védi, Gschwcidló pedig melló 
megy. Mautner ujnbb lefutását szép beadás
sal fejezi be, de Hungler II. kifejeli. Ko
hut beadását Maresch fogja.

A 45. percben Sclilosser szökteti Pata- 
kyt, s I’ataky Ludwlgtól szorongatva, a 
kifutó kapus mellett megszerzi a ki

egyenlítő gólt. (1:1).
Szünet után Vienna támadással kezdődik 

a játék, de Seidlt offszújdon éri a b1’,ú 
sípja, Mautner éles lövése mól’'.. í gy. 
Újabb sikeresnek induló Vienna támadás is-

- Bírót Zadak (Prága)
mét Seidl lesállásán akad meg. Ferencvá* 
ros támadását viszont gánccsal akasztja meg 
a Vienna védelem. Kohut szabadrúgását a 
belsők kihagyják, Rázsóhoz kerül a labda, 
s beadása Blumról kornerre megy. A kor
nert Maresch csak kiütéssel tudja védeni, 
s a labda Sclilosser elő kerül, kinek lövését 
a kapuban álló Blum az utolsó pillanatban 
menti. A 6. percben Vienna szabadrugáshoz 
jut, de Blum magasan fölé lő.

A Ferencváros most nagy fölénybe kerül. 
A 10. percben Schlosser lövése Blumról kor
nerre megy. Rázsó. kornerét a védelem tisz
tázza. A 11. perben ujnbb Ferencvárosi kor- 
ner, de Rázsó rosszul lövi. A 14. percben 
Schlosser tisztára játsza magát, lövése 
azonban mellémcgy.

A 19. percben Rázsó beadása Rainer ke
zére pattan. A megítélt 11-est Kohut 

nagy erővel belövi. (2:1),
A 21 porcben Sbidl 20 méteres szebedm- 

gása mellémcgy. Ludwig kiáll, s Gschweidl 
megy ccnterhalfnak. Rázsó egymásután két
szer lefut, beadása azonban Maresch zsák
mánya. A 25. percben Sclilosser átadását 
Kohut. nagy erővel kapu mellé lövi. A 29. 
percben Seidl beadása a kapufára esik, a 
Takács az utolsó pillanatban ment.

A 30. percben nagy kavarodás a Ferenc
város kapuja előtt, Bulla kapja a labdát 
s az álló Huber mellett hefejell a ki

egyenlítő gólt. (2:2).
A kővetkező percben Tratlceljnert a tizen* 

hatoson belül felvágják. A 11-est Huber ki* 
üli. s a ráfutó Bulla lyukat rúg. Rázsó le
futása komort eredményez, de a kornert 
ugyanő mcllólövi.

Mezőnyjátékká) ér véget, a mérkőzés, me
lyet a biró fél perccel előbb fújt le.

Az úgyszólván egész nap zuhogó cső* által 
sárossá vált pálya már eleve kizárta a 
szép mérkőzést. A játék nagyrészében 
egyenlő erejű ellenfelek küzdelmet láttuk, 
s az időközökben egyik vagy másik csapat 
javára mutatkozó fölényük teljesen ki* 
egyenlítették egymást.

A Vienna legjobb része a védelem volt. 
Rainer és Blum nevükhöz méltó játékot pro* 
dukáltak. A halfsorban Lu<lwig és Roller 
lett jó formáról tanúságot. A csatársorban 
Bulla és Gscliwcidl volt jó. Seidl az önzőt* 
lenséget túlzásba viszi. Siklóssy nem niuta* 
tott különöset, mig a fiatal Mantnertöl né* 
hány ügyes dolgot láttunk.

A Ferencvárosban a halfsor volt kitiinŐ, 
mig ki nem fulladt. Huber a második gólt 
védhet te volna. A bekkek közül Hungler 
klasszissal volt .jobb Takácsnál. A csatársor 
uj akvizíciója. Bán. megfelelt, noha nem 
engedték lövésbe:’.. I’ataky és Schlosser !s 
csuk a második félidőben elégített ki. Ro
biit nincs a legjobb formájában.

Elmosta az eső a 
vasárnapi bajnoki programot 

Elmaradtak a profiliga bajnoki mérkőzései 
Jl Hungária és a Vasasok barátságos 
mérkőzést játszottak bajnoki kelyett

A vasárnapi nagy esőzés megakadályozta 
a bajnoki program lebonyolítását. A pro 
fesszlonalista ligamérkőzések egytől-cgylg 
elmnradtak. mig az arnatőrligában két-há- 
rom mérkőzést n sáros talajon lejátszottak. 
Az nmatőrbajnokság programjában súlyos 
zavarokat fog okozni a tegnapi esőzés, mert 
a mérkőzésüket igy is csak február végén 
tudják befejezni és így a tegnapi mérkőzé
seket. aligha fogják tudni elhelyezni.

A Hungária és a Vasasok a tegnapra ki
tűzött bajnoki mérkőzés helyett kél szer 30 
perces barátságos mérkőzést játszottak. A 
mérkőzésről a következő tudósításunk szá
mol be:

Hungária—Vasas 2:1 (1:1).
A mérkőzésre a Hungária Braun helyeit. 

Senkey 11-fit szerepeltették, míg a Vasasok 
a >1 cckel-Reiner—Szent in iklóssy—Brunccker 
—Himmer-csatársorral álltak fel.

A Vasas kezdi a játékot, a már a 2 perc
ben kornert ér el. A 18 percben Relnornck 
tiszta helyzete van, de messze, a kapu mellé 
lövi a labdát.

A 15 percben Tritz 25 méternél kapura 
lő. Nyerges fogja a labdát, de kezéből 

a hálóba perdül. (1:0).
A 17 percben Jeckel 10 méteres lövését Kro- 
pacsok kiejti, do Kocsis ment. Szentmik- 
Jóssy szabadrúgását Kropncsck kornerre 
tolja

Szünet után a Hungária Molnár helyére 
Kittit állítja be.

A 19. percben Kiéin Trltzot felvágja a 
büntetési területen belül. A megítélt II- 

zcuegycst Tritz belövi.
A mérkőzés végén a biró Nádiért kiállt* 

tolta.

Budapest 
legnagyobb kabaré 
varieté műsora

.ROYAL-ORFEUM.^
Előadás kezdete 
S órakor

Izabella tér 2. sz.

hogy Angelus fizet, 
legtöbbet viselt férfi 
ruhákért.

Telefón: L 985-82.

Előtte 1 »1 órakor

Vasas-Ferencváros
I oaztályu lig.unérközís

Résziéi fizetésre ífSj! „X"!*.!?! 

val, szalongamiturék, matracok, paplanok, sod
ronyok, szőnyegek stb. csak garantáltan I. randa 
minőségben kdsapéinaárbaat. Kárpitos

műhelyben, Magyar ucca •. isim.
legolcsóbban, óriási dl-

S'“hukícsnál,
RAkScx! ut -SB 

bejárat Dohány ucca 15) jBútorok
UJ8AGUZEM Bt Badapoat V1H„ RHkk Sillárd neoa t

M vasárnapi atlétika
A vasárnapi atlétika. '

Vasárnap két országúti verseny folyt le 
a Népligetben. Ax egyiket az FTC, inig a 
másikat az MTE rendezte. A szakadó cső
ben lebonyolított országúti versenyektől 
úgy a szenior, mint nz ifjúsági elaoklasz- 
szls távoltartotta magát.

Az FTC versenyét 5 kilométeres távon ren
dezte. A henovezett negyvenegy versenyző 
közül azonban alig 10—12 Jelent meg a 
startnál. Elsőnek Majzík (ESC) futott be 
16 p 44 mp-es idővel Papp (FTC) és Járó, 
továbbá Strnsscr (MTE) előtt.

Az MTE szenior-versenyének ötkiloméle- 
rcs távját egyedül Petrovics (Postás) fu
tott a végig 17 p 39 mp alntt. Az ifytisáRi 
verseny 3000 metores távon folyt le és or.ea- 
mónye a következő: 1. Huszár 9 p 28 mp. 
2. Gremsperger 9 p 38 mp. 3. Németh 9:41 
mp. 4, Sütő 9:42 mp. 5. Laurlcs 9:44 inp. G. 
és 7. Kiss ós Alnnissy holtversenyben. Vala- 
mcuyioii nz MTE futói.

üllői utl apöirttalap.
November 1-én hétfőn d. u. fél 3 órakor

Hungária-Rapid (Bécs) 
Előtte 1 órakor:

Ferencváros—Kinizsi
ket'Gs ncmteikOzi mérkőzés

LÓSPORT
Eovaregyleti versengek

1. Felperes. 2. Modor. 3. Dclilány.
T. futam. 1. Monilér (Gulyás 7'10 reá). 2. 

L'adoróe (Blazsek lift). 3. Küzdő (Szabó L 
2H). Fejh.. 1% h. 10:14. — 11. futam. I. 
Felkelő (Csuta 6/10), 2. Ma 1 adróit (Guzmics 
4). 3. Andromcda (Blazsek 4). Fin: Loliec, P. 
Liese, Eszmény, Snti. 3 h., fejh. 10:21. 12. 
12, 17, 16. — TH. futam. 1. Felperes (Szi.vs 
6). 2. Modor (Balog lü). 3. Belilány (Sujdilc 
4). Fm: Altér Drahrer, Mangán. Kustos, 
Impossible, Rival, Szerpentin. 1 h.. 3 li. 10: 
6G, 24. 31. 17. — IV. futam. 1. Vadrózsa 
(Szente l’A). 2. Bombay (Gutái 2). 3. Mld.-s 
(Csuta G). Fm: Nem mondom, Ez a :. Orsuvü, 
Sárvíz, Kadarka. I h., nyh. 10:29, 13, 13, 11. 
— V. futam. 1. Belzebub (Valentin 5). 2.
Hokobúl (Gutái 6). 3. Masa (Kassián 12). 
Fin: Csóré, Talán, Maróé, Borisba. A1 iivé'’. 
Rúniús, Zsoldos, Komödic. Blondell.'i. S ' - 
galmas. 1% h., nyh. 10:110, 27. 39. 3S. - VT. 
futam. 1. Rlondclii (Hoíbauer -I). 2. H ■> j'oy 
(Gutái l’/á). 3. Kirgiz (Balog 4). Fm: Dcliln, 
Sinbad. ’í h„ 2'j h. 10:55, 25, 19.

Szerkesztésért felel;
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujidevdllak :

Viem-ecető: Puskás István.


